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Những bài văn mẫu hay nhất chủ đề tả về người bà yêu quý của em - Để học tốt 

môn Văn lớp 3. 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả về người bà yêu quý của em. 

Bài văn tả bà hay nhất của học sinh lớp 3 

Em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng em lớn 

lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biêt bao tình cảm thương yêu của bà dành 

cho em. Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một 

tình cảm ấm áp, khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà. 

Bà ngoại của em năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà 

đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà 

thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn 

em bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho em cảm giác yên bình, chở 

che như khi còn nhỏ vậy. Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe 

mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, mỗi lần về thăm bà thì 

bà ngoại lại làm cho em những món ăn thật ngon như: thịt kho tàu hay sườn xào chua 

ngọt…, không những vậy, bà còn dạy em làm những món ăn đơn giản nên mỗi lần được 

về thăm bà thì em đều cảm thấy rất vui vẻ. 

Khi còn nhỏ, vì bố mẹ em bận công tác nên mẹ em đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc, bà 

đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt 

nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và kể cho em thật nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. 

Bà hay kể cho em về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công 

chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú 

lùn… Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của em. 

Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng 

áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được rất 

nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan…Bà em rất khéo tay nên những vật dụng 

mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà 

vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…Bà luôn nói với 

chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy 

mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống. 

Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của em dành 

cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những kí ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, 

gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho em. Em mong bà sống thật 

lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, báo đáp phần 

nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho chúng em. 
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Những bài văn ngắn chủ đề tả người bà kính yêu của em 

Bài mẫu số 1: 

Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó là bà của em. Bà là người gần gũi với em, 

chăm lo cho em từ thuở em mới lọt lòng. Bà ru em bằng những lời ru êm dịu. 

Bà em năm nay đã già rồi, mái tóc đã bạc phơ vì bươn chải với thời' gian. Khuôn mặt đầy 

đặn, đẹp lão. Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn. Em nghĩ rằng, mỗi nếp nhăn trên 

gương mặt bà là một chuỗi ngày dài vất vả. Đôi mắt bà không còn tinh anh nữa nhưng 

đôi mắt ấy thật dịu hiền khó tả. Đôi mắt đầy yêu thương, trìu mến. 

Tuy lưng hơi còng nhưng bà đi lại rất nhanh nhẹn. Đáng chú ý nhất là đôi tay khéo léo 

của bà. Đôi bàn tay ấy đã chai sần, những ngón tay gầy gầy, xương xương nhưng bà làm 

biết bao nhiêu là việc. Bà rất thích lao động, ít nghỉ ngơi. Bà thích làm bánh, nấu ăn, dọn 

dẹp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp. 

Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình yêu bao la của bà. Bà bao giờ cũng yêu quý 

và chăm sóc em. Bằng những câu ca dao ru hò êm ái, những câu chuyện cổ tích li kì, bà 

đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bà yêu thương tất cả mọi người, hay giúp đỡ người 

nghèo khó. Bà mong em học giỏi, thành tài. Bà dạy em những điều hay, lẽ phải. Bà nhắc 

nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè. 

Bà thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiên điều nhân nghĩa để giáo dục em. 

Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền thêm sức mạnh 

cho em để vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng thích bà, làm theo điều mong muốn của 

bà. Em vẫn thường tha thẩn theo bà, lúc quét nhà, khi nhặt rau, múc nước giúp bà. Em 

thầm mong sao cho bà em đừng già thêm nữa. 

Bài mẫu số 2: 

Bà ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà trông vẫn khỏe mạnh vì bà luôn giữ 

thói quen đi bộ vào mỗi sáng. Khuôn mặt của bà tròn trịa, phúc hậu. Đôi mắt ngả màu 

nâu xám của bà lúc nào cũng ánh lên sự hiền từ, ấm áp. Mái tóc bà dài ngang lưng, đã 

bạc trắng hơn nửa. Bà em còn là một người yêu thương con cháu hết mực. Em đã lớn lên 

cùng với lời ầu ơ ngọt ngào bà ru, với bao câu chuyện cổ tích kì thú bà kể. Mỗi tối, đôi 

tay gầy xương, nhăn nheo của bà lại vỗ về em đi vào giấc ngủ. Em rất yêu quý người bà 

hiền hậu này của mình. Em ước mong bà luôn mạnh khỏe để sống vui cùng con cháu. 

Bài mẫu số 3: 

Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn, hơi gầy, với mái tóc đã 

có nhiều sợi bạc. Lưng bà hơi còng xuống nhưng bà đi lại vẫn còn nhanh nhẹn lắm. 
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Mắt bà em không còn tinh tường nhưng cái nhìn hiền hậu của bà đầy yêu thương trìu 

mến. Khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn. Trên vầng trán của bà, dường như mỗi nếp 

nhăn thể hiện một nỗi khắc khổ, khó khăn mất mát bà phải trải qua. Mỗi khi bà cười 

những nếp nhăn đó lại hằn lên rất rõ. 

Những ngày ấu thơ, em được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bà bao giờ cũng 

quý, cũng chăm sóc, cũng yêu thương em. Những bài hát ru em dịu của bà đã đưa em vào 

giấc ngủ say nồng. Bằng chất giọng trầm ấm, bà kể chuyện rất hấp dẫn, đã bao lần bà đưa 

em lạc vào xứ sở cổ tích với những nàng tiên, cô tấm dịu hiền. 

Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn thường đỡ đần những công việc vặt trong gia đình. Bố mẹ 

em thường nghiêm cấm chúng em không được để bà làm bất cứ công việc gì dù nhỏ 

nhất. Tuy vậy, bà em vẫn thường dậy sớm để quét sân, quét nhà, có khi bà còn nhặt rau 

nấu cơm. Bà nói: " Bà làm được cứ để bà làm cho vui". 

Em rất hạnh phúc khi được sống cùng bà ngoại. Em sẽ ghi nhớ những lời khuyên của bà, 

cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để xứng đáng cháu yêu của bà. 
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